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In lijn met ons verantwoordbeleggingsbeleid is de ambitie van ons klimaatbeleid om positieve 

verandering te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een langetermijn duurzame ontwikkeling van 

onze samenleving. 

 

KEMPEN EN KLIMAATVERANDERING 

Kempen erkent de risico’s en mogelijkheden van klimaatverandering zoals vastgelegd in het 
klimaatakkoord in Parijs in december 2015. Kempen is lid van de International Investor Group 
of Climate Change (IIGCC) en heeft de Investor Statement on Climate Change en de Paris 
Pledge ondertekend. Kempen heeft als doel om middels engagement de CO2 uitstoot van de 
ondernemingen waarin wordt belegd te verminderen. Kempen neemt deel aan collectieve 
engagement initiatieven, onder andere via het platform van de PRI en van de IIGCC.  
 
Onze aanpak: 
 
x meten  
x monitoren  
x engagement  
x rapporteren van de activiteiten aan onze klanten 

KLIMAATVERANDERING GEÏNTEGREERD IN ONS ESG BELEID 

Klimaatverandering is een materieel ESG-risico en is een geïntegreerd onderdeel van ons ESG 
beleid. 
Klimaatverandering is onderdeel van onze ESG-kwartaalscreening: ondernemingen die 
ondergemiddeld presteren worden verder onderzocht en besproken met de 
portefeuillemanagers. 
Klimaatverandering is onderdeel van onze engagementactiviteiten: we stimuleren 
ondernemingen om concrete maatregelen te nemen om CO2 uitstoot te verminderen en een 
positieve bijdrage te leveren aan klimaatvriendelijke oplossingen. 

KEMPEN BELEIDSVERKLARING KLIMAATVERANDERING: 

Kempen wil: 
 
x haar invloed gebruiken om de risico’s van klimaatverandering te beperken; 
x een bijdrage leveren aan de wereldwijde reductie van CO2 uitstoot;  
x de CO2 uitstoot van haar beleggingen meten; 
x de dialoog aangaan met ondernemingen die veel CO2 uitstoten en onvoldoende maatregelen 

nemen om deze uitstoot te verminderen; 
x participeren in collectieve engagement initiatieven en gaat de dialoog aan met 

ondernemingen in de Kempen beleggingsfondsen.  
x de resultaten van de metingen en de engagementactiviteiten op periodieke basis rapporteren 

aan haar klanten. 
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Disclaimer 

Dit document van Kempen Capital Management N.V. (KCM) wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende 

informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. De informatie in dit document is niet compleet zonder de mondelinge 

toelichting gegeven door een medewerker van KCM. 

KCM heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat 

als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Uit dit document mag niets worden gebruikt zonder toestemming vooraf van KCM. 
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